
ДРАГИ НАШИ УЧЕНИЦИ, ДОБРО ДОШЛИ 

У ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ



Да останемо здрави!

Поштовани корисници Дома, желимо вам срећан повратак у 

Дом ученика средњих школа Крагујевац.

Установа, Дом ученика средњих школа Крагујевац, предузела je све неопходне мере

за ваш безбедан повратак у Дом.

У оваквим ситуацијама је нормално бити тужан, забринут, збуњен, уплашен или

љут. Знајте да нисте сами и разговарајте са неким коме верујете, на пример са

родитељима, васпитачима у Дому или наставницима у школи, како бисте

Ви, Дом и школа били сигурни и здрави. 



Ова инфекција шири се веома лако са особе на особу и без обзира што се

здравствени систем свим снагама бори против тога, борба неће бити успешна

осим ако нам својим понашањем и примером не помогнете.

Вас молимо да будете одговорни и да се, зарад свог и здравља

свих у Вашем окружењу, придржавате

прописаних мера и препорука.



ПРАВИЛНО



НЕПРАВИЛНО



ИЗБЕГАВАЈТЕ БЛИСКЕ KOHTAKTE,  посебно са особама које

имају симптоме прехладе и грипа; избегавајте љубљење, грљење,

пошалице, гуркања и друге нежности.

Водите рачуна да у свим ситуацијама са другим особама одржавате

ФИЗИЧКУ ДИСТАНЦУ од 1,5-2 метра. Ово примењујте и док

чекате у реду за храну у ресторану, приликом седења за столом у 

Дому, при коришћењу заједничких просторија, просторија за

рекреацију и спорт, па чак и са цимерима у соби

приликом боравка и спавања.



Безбедна удаљеност од других особа износи минимално 1,5 - 2 метра.



MEPEЊE TEMПEPATУPE TOКOM БOPABКA У ДОМУ. Сви

корисници Дома имају обавезу да свакодневно мере

температуру ујутру и увече, евидентирају је и дају информације

о осталим евентуалним симптомима.

ОБАВЕЗУ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ РУКУ И ОБУЋЕ спроводите у 

складу са обавештењима постављеним на улазу у Дом, 

у ресторану и заједничким просторијама.



РЕДОВНО ПЕРИТЕ РУКЕ топлом водом и  сапуном,  

минимум 20  секунди.



НОСИТЕ ЗАШТИТНЕ МАСКЕ на исправан начин, тако

да маска прекива уста, нос и браду, нарочито у превозу, 

приликом кретања кроз ходнике и боравка у 

заједничким просторијима које делите са више особа. 

Посебну пажњу посветите ХИГИЈЕНИ СВОЈЕ СОБЕ,      

заједно са цимерима/кама направите распоред чишћења 

купатила, тоалета, столова и радних површина. 



Собе и остале просторије у којима боравите РЕДОВНО

ПРОВЕТРАВАЈТЕ уз омогућавање континуираног протока

ваздуха, избегавајте да користите вештачку вентилацију. Када

напуштате собу, оставите прозоре отворене а када сте у соби

трудите се да прозори буду што дуже отворени.

ОДРЖАВАЈТЕ ХИГИЈЕНУ свог животног и радног простора, 

а нарочито водите рачуна о чишhењу и дезинфекцији

радних столова, тастатура, телефона итд.



КРЕТАЊЕ ВАН ПРОСТОРИЈА  Дома свести

на најмању могућу меру, у складу са радним и школским

обавезама. Када користете степениште, не додирујте рукохвате

нити било какве предмете и зидове у згради.

ПРИЛИКОМ УЛАСКА У ТРПЕЗАРИЈУ строго се придржавајте

прописаних правила поступања као и термина за коришћење

трпезарије и заједничких просторија тамо где је то прописано.



СВАКОДНЕВНО ПРАТИТЕ CBOJE ЗДРАВСТВЕНО CTAЊE. 

Уколико приметите повишену телесну температуру, суви

кашаљ или посумњате на било који од симптома COVID-19, 

јавите се васпитачу у Дому, надлежној амбуланти

Поликлинике Крагујевац и родитељима.

Будите предводник у заштити свог и здравља своје школе, 

цимера, породице и суграђана.

Здравље свих нас је у Вашим рукама, будите одговорни!




